
 

 

 
 

 
 
 

 

 

   .מחיצה המשמשת גם ככיסוי ו. .מחיצה המתרת בפני הספריםה.  .תיקון המתיר אף ללא שיעור מחיצה ד. .סתירה מחיצה המתרתב.  .עשיית מחיצה בשבת א.
 .  עושה מחיצה לחומראי.  .ספרים מודפסים ט. .תוספת על מחיצת מתרת ח. .מחיצה המתרת ביו"ט \יש היתר ללא המחיצה ז. 

 בשבתמחיצה עשיית א. 
א בין כך ובין  "וחכ  , רבי אליעזר אומר פקק החלון בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו  (קכה:)  בשבת תנן  

שרבי אליעזר   , לא נחלקו אלא להוסיף , צ לומר בשבת "ט וא"הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה ביו ובגמ' כך פוקקין בו.  
שאין עושין אוהל עראי לפרוס מחצלת על ארבעה קונדסין  ופרש"י  ט.  " לומר ביו  "צ א מוסיפין בשבת וא"וחכ  ,אומר אין מוסיפין 

  , בעובדא דשמואל  (צד.)  בעירוביןאבל מחיצה לאו אהל הוא ושרי לפורסה לצניעות כדאמרינן    ,ודוקא גג  ,להיות צל לאהל מן החמה 
דאין איסור  דס"ל לרש"י    ד"ה וכתב רש"י)ברי"ף  (מט.    הר"ן  ביארו  . ופקק החלון דמתניתין משום דבנין קבוע ומיחזי כמוסיף אבנין

 מתרת.  היא  אפילו לעשות מחיצה בשבת  
  , הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילה דהא  פריך    )מד.(  עירוביןבדהרי    הקשו על רש"י  )עירובין מד. ד"ה פקקו"ה הכל  ד  שם(  'והתוס

  "ת ר  בשם על כן פרשו  ושית של סוכה אסור לעשותה.  ידלכו"ע מחיצה של  , ומבוארומשני הא בדופן שלישית והא בדופן רביעית
מכשר לסוכה חשיב עשיית אהל בתחלה דשפיר שייך בדפנות אהל היכא דמחיצה מועלת להתיר ולהכי בדופן שלישית  לעולם  ד

  .ד"ה ולפיכך) שם( והר"ן (סי' ח) הרא"ש . וכן נקטולעשותה (בתחלה) ולרבנן שרי "אלרבנן ודופן רביעית אסיר לר ' ואסיר אפי
דאין אהל במחיצה  (סי' ב)    הרא"שוכתב שם    .אמר רב משום רבי חייא וילון מותר לנטותו ומותר לפורקו  (קלח.)בעירובין    ואיתא עוד 

   .טלטול או להכשר סוכה בלא גג אלא היכא דעשויה להתיר  
ולכאו  ם(ש ובר"ן  (שבת קכה: ד"ה הכל)    בתוס'  'עיו כל מחיצה שהיא מתרת  כי    שאסרו לעשות מחיצה המתרת,   דהיינו טעמא   )'ד"ה 

   .(סי' שטו ס"ק ד) במ"ב כן הוא ו חשובה בנין. בכה"גד שכת'(אות א)  בב"ח . ועי' (רסי' שיד) הב"יוכן הביא   . כעושה אהל לכתחלה דמי
הסכך    יחד עם הגג שהואהנ"ל מהא דסוכה דשאני התם שע"י דופן שלישי    רש"ישיצא ליישב דברי    (שבת פי"ז אות ק)  "נבקועי'  

(שבת קכה: על ד"ה    במגיני שלמה , אבל מחיצה בלא סכך אף שהדופן מתרת לא מקרי אהל, וכ"כ  אוהל דהיינו הסוכה   משווי ליה 
עד כאן לא החמיר רש"י אלא דומיא דסוכה  ד  די"ל. אלא  (קכה: ד"ה ברש"י)  והשפת אמת  )סי' ל(ח"א    א "פנמה, ע"כ. וכ"כ  הכל מודים)

 הנ"ל, עיי"ש.   מהמגיני שלמהוכן יוצא להדיא  חיצות צריכות לגג שרי מאבל היכן שאין ה דהגג צריך למחיצה ע"מ להתיר. 
שאסרו  שהטעם   (ס"ק ג)  מ"בה . וביארמחיצה המתרת בשבתשאסור לעשות    ודעימייהו  כתוס'שנקטו    (סע' א) רמ"א וב  בשו"ע  ועי'

אף בארעי אטו  עיקר אהל הוא הגג שמאהיל עליו ולכן גזרו בו  כי  ,  אא"כ היא מתרת   התירו  מחיצה   חז"ל לעשות גג ארעי ואילו 
 . לא גזרו עליה אא"כ בא להתיר "כוע אהל קבע משא"כ מחיצות עראי לחוד לא נחשב כאהל כלל

 סתירה מחיצה המתרתב. 
אבל    ., ע"כ"ש אם רשאי לפרקה בשבתריש להסתפק אם העמיד מחיצה המתרת מעשכתב ד)  סי' קכ ס"ק כז(  השולחן  קצות בעי'  

מפני שרק  דאף שאסור לעשות בשבת מחיצה המתרת, מ"מ לסתור מחיצה כזו מותר    קמג)  הגהכ פכ"ד  "(שש  הגרשז"א זצ"ל  דעת
 . ע"כ ,מה שהיא מתרת עכשיו כדי לאסור וונתוויש לדון בזה כשכ, ההיתר מחשיב המחיצה לבנין ולא הסתירה 

 המתרת מחיצהשיעור ג. 
עכ"פ   ' טפחיםוהוסיף די"ל דבעינן רחב ד  ,(ס"ק ג)  מ"א ב  כמבוארדבעינן י' טפחים גובה כמו    'שכת (סי' שטו א"א ס"ק ג)  בפמ"ג  עי'  ו

היחיד.   ג)    בתסופת שבת וכמו רשות  שהיא  דכתב  (ס"ק  ומגעת לאר  גבוהה היינו במחיצה  לארץ.  פאו ב  ץי"ט  חות מג"ט סמוך 
אלא דעיי"ש שכת'  כן הוא דהא אין מחיצה פחות מי' ובפחות מי"ט אינה מתרת.   ךח ל כרדלכאו' ע כתב  (סי' שטו ס"ק ד)    התהל"דו
זה אינו דמצאנו מחיצה רוחב טפח בדופן ג' של סוכה ולחי ,  הפמ"גכמ"ש  אף דלכאו' כמו כן אין מחיצה פחות מרוחב ד"ט  ד

 משום מחיצה דסגי בכל שהוא, ע"כ. 
 תיקון המתיר אף ללא שיעור מחיצהד. 

דין  ו מה  לדון  מחיצה   דבר  עשייתביש  שיעור  ללא  ע"י  המתיר  עירוב  תיקון  כגון  וכדו'קשר  ,  שכתבו  .  עניבה  הטעם  לפי  והנה 
הפמ"ג  . ועי' לעיל בפלוגתת  לכאורה ה"ה היכן דליכא שיעור מחיצה הדין כן  , דכיון שהמחיצה מתרת יש כאן בניןהנ"ל  הפוסקים  
דלדעת    והתהל"ד פליגי  גופא  בזה  מתרת.    מ"גהפואולי  חשיב  לא  לאו  ואם  מחיצה  שיעור  ע"ז  והתהל"דבעינן  ועכ"פ  פליג   .

 חשיב מחיצה המתרת.  ,בפחות משיעור מחיצה דעלמאאף   ,ודאי חזינן שאם נותן לחי וכדו' המתיר מהתהל"ד
אלא לגבי הקשר שהוא עושה ע"ד   ן שלא דני  ,שהעיר על הסוברים שמותר לתקן עירוב ע"י קשר עניבה (פל"ז הגה קלז)    בשש"כועי'  

לא חששו    םמצד איסור עשיית מחיצה המתרת, וי"ל כדי למנוע מכשול דרבי  לא דנו לפותחו, אי מיקרי קשר של קיימא, אבל  
דלעשות   פכ"ד הגה קכב)שש"כ  (  הגשז"א זצ"לדעת    , ע"כ. וכן(תנ' ח"א סי' פט)  ובשואל ומשיב(ח"א סי' ל)    בפנים מאירות, וכן הוא  לזה 

 , אסור שהרי רק ע"י עשיית דופן זה הופכת הסוכה להיות כשרה.  'אינו עושה אלא טפח א  'דופן שלישי לסוכה, אפי 
 בפני הספריםמחיצה המתרת ה. 
ובכל לילה היה עושה מחיצה עשרה טפחים ,  היה בו ספרים  מהר"םבחדר שהיה ישן בו  "ל:  וזשכתב  סי' שיא)  שבת  (  במרדכיעי'  

"ש היה עושה מחיצה מבעוד יום והיה כורך המחיצה לצד מעלה רובכל ע  ,בפני הספרים לפי שלפעמים היה משתין בלילה גובה  
לצניעות  אא"כ היא  בשבת לפי שבשבת אסור לעשות מחיצה  ,ומניחה על המוט ומשייר בה רוחב טפח ובליל שבת פושטה למטה 

הנהו דיכרי דהוו בי רב הונא דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא אתו לקמיה דרבינא א"ל זיל    .)קב(  עירוביןמוראיה   ,בעלמא
והני מילי במחיצה שאינה עשויה לצורך    , כרוך בודי' ושייר בה טפח ולמחר פושטה דהוה ליה מוסיף על אהל עראי ושפיר דמי

בשעת ,  צניעות שעושין  מחיצה  כגון  בעלמא  לצניעות  שעושה  מחיצה  לנשים  אבל  אנשים  בין  בשבת  ,הדרשה  לעשותה    , מותר 
 כר"תשהוא סובר    "לצוביאר ד  .(סי' שטו)  הב"יוהביאו  , ע"כ.  לשמואל דעביד לצניעותא בעלמא הוא דעבד  .)צד(  בעירוביןכדאמרינן  

ומחיצה זו דמהר"ם כיון שנעשית להפסיק בין הספרים לאדם העושה צרכיו חשיבה   ,דמחיצה המתרת אסור לעשותה בשבת
   .ההלכות קטנות והכה"ח להלן אות ז' בשם  ועי' .)סי' שטו סע' א(הרמ"א וכן פסק  . ותה בשבת עשמחיצה המתרת ואסור ל

דמי  כי לשיטתם זה    ,ונת ושמבטל כומפני    ו הואלפני  לעבור  סוריאה הסוברים ש  לפי  ונראה דעשיית מחיצה לפני המתפלל שרי
בשמעתא   שבארנו בס"ד  וכמו  התקרבותשבא למנוע    משוםה בכלל מחיצה המתרת  נאישם ד  המרדכישכתב    צניעותל למחיצה  
מפני שמפסיק    הוא   סורטעם האי הסוברים ד  פיל  אולם.  בא למנוע הפרעה בכוונת המתפללד   וכן הדין כאןגליון תקכ"א,    עמיקתא 

 .)נין איסור לעבור לפני המתפללעבעוד קנ"ד גליון   בשמעתא עמיקתא ועי' ( .הוא בכלל מתירדי"ל  להשכינה בין המתפלל 
 משמשת גם ככיסוימחיצה הו. 

מהר"ם  ה ד ,י"ל דלא פליגי וכתב דלעולם  ,שמותר לעשות מחיצה בכה"ג דלא כהמהר"ם  'נר  שמהרמב"ם כת' ש(ס"ק ג)  מ"א ב ועי'
מותר  אבל לעולם    ,וע"כ שרי לעשות צרכיו אף אם הספרים מעל המחיצה   ,ה רשות לעצמ  ת דמחלקמיירי בעושה מחיצה י"ט  

 ה גבוההוה"ה בנר נמי דינא הכי אם עושה מחיצה  א, אלא לכיסוי בעלמא ולצניעות  ,עשוי' למחיצה  שאינה  מחיצה בשבת  לעשות
  "ל וצ  ., ע"כ"ל ככיסוי בעלמאואבל אם תולהו שלא יראה הנר שרי דה ,  בשבת  ה י' והאור נראה למעלה מהמחיצה אסור לעשות

וסברתו דומה    , מתרתמחיצה  לא חשיב    ,מחיצה   דין להיתר מ  "צהשתא אדכיון    ,דאע"פ דסוף סוף עשה מחיצה   מ"א ל  דס"ל
שהפוסקים  ואע"פ    ,יון שבידו לכבות את הנרכלסברת הט"ז דלהלן דס"ל דמותר לעשות מחיצה בפני הנר ביו"ט דלא חשיב מתרת  

 מחיצה המתרת.אינה בכלל  ובכה"ג ,לסמוך עליו אחרכי בגוף המחיצה יש היתר   ,עדיף טפי  הכאמ"מ  ,דחו דברי הט"ז
דכי משום  ותמה  (ס"ק א ד"ה גם) משה חמדהוכן נקט   א.ימחיצה ה  "מ טפחים יש לאסור דמ  י' גבוהה דאם  'כת ג) אות( א"רה אולם

לעולם לא פקע שם מחיצה ד,  לא מקרי כיסוי  דבכה"ג(ס"ק ג)    רהמאמ"וכן נקט    מותר.  ה שהוסיף לעשות מחיצה יותר גדולה יהי
 . , ע"כואדרבא נ"ל דגרע טפי לענין זה דהוי מחיצה מעליא בשלימותה  ,מינה 

        
 

      
 
 

 

 

 
 

הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין,  קי:)    (כתובות  תנן  א.
 אחד האנשים ואחד הנשים.  

ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא  (שם)    ובגמ'
בלא   תצא  לאו  ואם  לעלות,  אותה  כופין  לעלות, 
כתובה. היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות,  

 כופין אותו לעלות, ואם לאו יוציא ויתן כתובה.
הי"א)    ובירושלמי פי"ג  לעלות (כתובות  רוצה  הוא  איתא 

לא"י והיא אינה רוצה, כופין אותה לעלות. היא רוצה  
 והוא אינו רוצה, אין כופין אותו לעלות.

י"ז)  הרא"ש  'וכת אגמ'    (סי'  דפליג  דירושלמי  דההיא 
  אחר האשה לא"י,   אין כופין האיש לעלות   \ דידן דקא

 דאיירי בזה"ז ומתני' איירי בזמן הבית.  "מפי' ר
כתב דאין תי' זה מספיק,  (אהע"ז סי' ע"ה)    הטור אולם  

אותה, אלא   כופין  בזה"ז למה  הירושלמי  איירי  דאי 
כסתמא   הבית  לזמן  הזה"ז  בין  חילוק  דאין  נראה 

[וכתב   ראו  (שם)    הב"ידמתני'.  שלא  לומר  דאפשר 
 איש לגבי א"י אפי' בזה"ז].חכמים לגרוע כח ה 

אומר)ובתוס'   הוא  ד"ה  חיים    (קי:  דר'  משמיה  כתבו 
מצוות   כמה  יש  כי  בא"י  לדור  מצוה  אינו  דעכשיו 
התלויות בארץ, וכמה עונשין דאין אנו יכולים ליזהר 

 בהם ולעמוד עליהם.  
יכול  (סי' ע"ה ס"ד)    השו"עאולם   כתב בסתמא דהאיש 

וכ לא"י,  לעלות  האשה  את  יכולה לכפות  האשה  ן 
לכפות הבעל. ומבואר דס"ל לדינא דאף בזה"ז איכא  

 מצווה לעלות לא"י. 
בדבר  לדון  מקום  יש  ואשה  איש  כפיית  דלענין  ונהי 

, מ"מ בעיקר דינא  (יעויין באורך בנ"כ באהע"ז שם)למעשה  
 מבואר בשו"ע דאף בזה"ז יש מצווה לדור בא"י.

ולהתיישב  ויל"ע אם המצווה היא דווקא בבא לדור  ב.  
לחזור  ודעתו  מועט  לזמן  לא"י  בבא  אף  או  בא"י, 

 למקומו שבחו"ל.
שכתב לענין  ז ע"א)    -(פ"ג דשבועות    בשלטי גבוריםומצינו  

אך אמנם צריך לראות אם הנדר    -נדר הנידר בעת צרה  
נחת   ויש  ביה להקב"ה  ליה  דניחא  הוי מילתא  שנדר 

תא  רוח לפניו בקיום נדרו או לא, דאם נדר הנודר מיל
דלא ניחא ליה לקב"ה בנדרו כגון מי שהיה בצרה ונדר 
לחו"ל  מיד  וישוב  לא"י  שילך  יצילהו  שאם  לקב"ה 
לכו"ע   עליו  לישאל  דמי  שפיר  דבכה"ג  נראה  לביתו, 
וכו', דכיון דאין מצוה בנדרו מאי אכפת ליה לקב"ה 
אם זה ישאל עליו אם לא, מ"מ אפי' יקיים נדרו אין  

פניו וכו', דאין מצוה ללכת  בדבר מצווה וריח ניחוח ל
ללכת   מצוה  דהאידנא  למ"ד  ואפי'  לשוב,  ע"מ  לא"י 
ע"מ לצאת אין   היינו ע"מ לדור, אבל ההליכה  לא"י 
וכן   בדירה.  תלוי  והמצוה  ההליכה  דעיקר  מצוה,  בה 

בספר   דמסתבר  מהר"םבשם    התשב"ץיש  ומלתא   .
הוא דמה מצוה יכול להיות בהולך לא"י ע"מ לשוב מי  

ידו רמוס חצריו, וכיון דאין כאן נחת רוח  ביקש זאת מ
 לפניו יתברך נראה דמצי שפיר משתיל עליה.

בשו"ת   מצינו  כ"ח)    מהרי"טוכיוצ"ב  סי'  שנשאל  (ח"ב 
בענין מי נדר שאם אשתו תלד זכר ילך לא"י, וכעת בא  

נדרו. על  להשאל  יוכל  אם  דאע"פ   לשאול  והשיב 
אלא   עליהם  נשאלין  אין  הקודש  דנדרי  שאמרו 

חק, הרי כתב הרא"ש בתשובה סוף כלל י"ב בענין  מדו
מי נדר לעלות לא"י אם יש לאותו הנדר הפרה, דיכול 

ומורי הרב מהר"ר שלמה סאגיש ז"ל היה    להפר הנדר.
הר'   לשיטת  דאזיל  משום  הרא"ש  של  שטעמו  אומר 
חיים שהובא בתוס' בסוף כתובות דעכשיו אין מצוה  

הרא"ש סמך  דעלה  יתכן  ולא  בא"י.  לא  לדור  דהא   ,
וכו',   בהלכות  ולא  בתוספותיו  חיים  הר'  דברי  הביא 
ועוד דעיקר הטעם משום קדושת א"י ומצוות ישיבתה  
הוא אפי' בזה"ז בחורבנה כמ"ש הרמב"ן בפ' המצוות  
מקרא דוירשתם אותה וישבתם בה וכו'. אלא טעמא  
עיקר   שאין  מצווה,  בו  אין  זה  דנדר  משום  דהרא"ש 

בישיבה   אלא  בעליה  כמו  המצוה  שמה,  והדירה 
שהביא הרמב"ן, אבל מי שעולה לראותה ע"ד לחזור 
לא מצינו בזה מצווה מפורסמת. ואפי' תימא שזכות  
הוא לו ממה שאמרו כל המהלך ד"א בא"י מובטח לו  
שהוא בן העולם הבא דכתיב רוח להולכים בה, מ"מ  
שם   בנקבר  מתפרשת  ההיא  ועוד  ליכא,  עשה  מצוות 

ול לדור  הספיק  שלא  רישא  אלא  כדמשמע  בה  יישב 
 דקרא נותן נשמה לעם עליה וכו'. 

 יוחנן בֹורגר שליט"אהרב משיעורי הרה"ג 
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 



 052-767-0503 לשאלות והערות ניתן להתקשר לפל' - שח"יושליט"א בת חיה לרפו"ש של הרב יהושע זעליג בן פרחה -שמעתא עמיקתא  © 

 

 
 

או ע"מ שיוכל   , כבה הנר לצורך סעודת שבת ישמותר לעשות מחיצה ע"מ שלא    כתב  ע"פ סברת המ"א)  (מ"ז סס"ק א  פמ"ג ה  אבל
. ועי'  זה   דבשעת הדחק יש לסמוך עלכתב    )(ס"ק י  מ"בוה   .נקט כהמ"א)  ד   -אותיות ג  (  גר"זה   כן ו  לפתוח הדלת מול הנרות בשבת.

 .הנשמ"א מש"כ בשם (ד"ה אם לא)  בבה"ל
צ כאן דין  "אפשר במחיצה היינו מחיצה להאפיל וא.)  כב(  יצהבבדהא דאמרו    ,תירוץ המ"א מכרעאד  'כת  (סי' נב ס"ק יד)  חזו"א וה

המחיצה בשביל שישן מותר אע"ג דיש כאן מחיצה צה מ"מ אין איסור בדבר, שהרי אם עושה   מחיצה ואע"ג דיש כאן דין מחי
וה"נ במכסה כל האור הרי אין לו צורך לדין מחיצה ואין כאן    ,ו לא חשיבא מחיצה יכיון שאין רוצה בזה עכשד  ,המתרת לשמש 

יצה איסור מחיצה, הגע עצמך אם דעתו לשמש לאחר שיכבה הנר היש איסור בדבר, וה"נ כיסוי ככבה הנר דמיא, והוי כעושה מח 
 ., ע"כע"מ לשמש כשיכבה הנר

 ביו"ט חיצה המתרתמ \  ללא המחיצהיש היתר . ז
אפשר בבית אחר. אין לו בית    , אמר לו  , בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר  (כב.)  ביצהביתא  א

,  אסור  ,אמר ליה   , אין לו כלי מאי  ,אפשר לכפות עליו את הכלי  ,אין לו לעשות מחיצה מאי  ,אפשר לעשות לו מחיצה   , אחר מאי
דמותר לעשות מחיצה לפני אור הנר כדי לשמש  מהגמ'  משמע    ריה ד  דהמהר"םמכאן על דין הנ"ל    שתמה   (אות ד)"מ  בדרכועי'    .ע"כ

דאפשר לעשות מחיצה בפני אור הנר אלא   'נמי לא קא   'ואפשר דבגמ   ,ט לענין זה "ואין נראה לחלק בין שבת ליו  ,"טמטתו ביו
 .(ס"ק ג)המ"א , ע"כ. והביאו  דאין חילוק בין עשיית מחיצה לפני הנר או לפני הספרים "לכדרך שעשה מהר"ם וכן נ

תו לא    ,ע"י כיבוי הנרביו"ט  כגון    ,הדין יש היתר לשמש ע"י עצה אחרתעיקר  מלעולם כל ש כתב ליישב ד  (סי' תקיד ס"ק ב)  ט"זוה
כל שיש היתר  דדמשמע  הט"ז שתמה על (סי' שטו מ"ז ס"ק ב)בפמ"ג  ועי' פסק כהט"ז.  (אות ג) א"רהכן פסק  ו . חשיב מחיצה המתרת

שרי לעשות מחיצה, א"כ בשבת נמי כל שיכול לכסות שני כיסוין להוי שרי לעשות מחיצה, דהא אפשר בענין אחר, וצ"ע,   ה "בלא
 .חומרא לכתחלה ובאמת הט"ז שם כתב דמה שנהג המהר"ם היא ע"כ. 

והרי גם לכבות    , "נדביו"ט מותר לעשות מחיצה מפני שביו"ט הותרו מלאכות או  הדרכ"מכת' ליישב קושית  (אות ה)    ערוה"שוה
ואף דלמסקנא אסרו מ"מ   יש ספק שם אם לא הותר ביו"ט  ומבואר דס"ל    , ע"כ.מחיצה קלה לא אסרו משא"כ בשבתהנר 

 (סי' נב ס"ק יד)  והחזו"א   ., אבל בשבת אסורט בודאי יש לסמוך על הט"ז"ביוכתב ש  (אות יג)  שעה"צוה  שביו"ט לא אסרו בכה"ג.
 .  זכתב דלעשות מחיצת עשרה אסור בין בשבת בין ביו"ט, ודלא כהמ"ב שהקיל ביו"ט כהט"

ידוע שאין  דהרי    בשבתוה"ה  ביו"ט  בפני הנר לשמש  שמותר לעשות מחיצה  בביצה הנ"ל  ע"פ ש"ס    'כת  כו)  '(ח"ב סי  לכות קטנותבהו
דלא חשיבא מחיצה המתרת כל שעיקר עשייתה משום    , שוויםהא לשאר מילי אפי' בשבותין    ,נ בלבד""ט לשבת אלא אוובין י

הכה"ח  והכרעת    .)ם ביצה ש(  והראשון לציון   (ס"ק א)  ערך השולחןה, ע"כ. וכן דעת  והא דאסור לשמש לאור הנר צניעותא הוא   , צניעות
   .להחמיר במקום האפשרמיה) לכתחלה יש יר"ם (הרמ"א ודעה דכיון דיש מחמירים כהמ )אות יח(

 מתרתעל מחיצת תוספת . ח
 הנ"ל מוכח   המהר"םמדברי  ו  .(סי' שטו סע' ב)  הטשו"עכן פסקו  ו  דמותר להוסיף על אהל ארעי. איתא    קלז:)-ו  קכה:(  שבתבהנה  ו

  כשהיא מתרת.דלשיטה זו מבואר שמותר תוספת מחיצה אף  א"א ס"ק ג)  מ"ז ס"ק א ו(  בפמ"ג"כ  . וכמחיצה המתרת נמי שרידתוספת  
"ל תוס'  ודה   ה, מותר לתלות סדין לפני  ,חב טפח וה מחיצה בולטת מן הצד לפני הספרים רתפשוט דאם הי(סס"ק ג)    במ"א   כ"וכ

פרוסה מלמעלה למטה בגובה עשרה   שהמחיצה   שביאר שהמ"א מיירי  מחצה"שבאלא דעי'  , ע"כ.  אהל כמ"ש ריש סי' שי"ג 
, דאין זה תוספת מחיצה אלא רק טפח ודאי דאסור לעשות בשבת  גבוהה אבל אם אין    , טפחים, אלא שרוחבה אינו אלא טפח 

כבר מתרת עוד לפני   י"ט ויש טפח מהצד י"ל דשרי כי היא  גבוהה בגוונא דהיא  ד  ביאר  'מ"ז ס"ק אהפמ"ג  ו  , ע"כ.מחיצה ממש
מהר"ם דלא מהני  על ה פליגי    דתוס' כת'  (ועיי"ש ש  צרכיו מאחורי הטפח שכבר פרוס מער"שמתיר  בצד  שטפח  שהוסיפו עליה כי ה 

 .  )שמבואר נמי דמהני בכה"ג (ח"ב סי' עח אות ו) באור זרוע . ועי'להוסיף על מחיצה המתרת
על הכלונס    ה תלויהמחיצה היתה  משמע ש  , סי' שט"ו  ב"יה  הביא לשונו   ,ר"םההמ   שמדבריכתב  שוב  ש   בפמ"ג  י"ש אלא דעי
היה פרוסה י אלא בעינן ש  . וכן הביא שם א"א ס"ק ג' וכתב שמהמ"א משמע דלא מהני כה"גטפח למטה מהכלונס  ת ומשולשל

. אלא דעיי"ש שתמה ע"ז דהרי מחיצה לעשות רשות  הנ"ל  המחצה"שוהיינו כדברי  ז)   -(ס"ק ו    התוספת שבת ושכ"כ    ,צדה פח מט
אלא גם    לא בעינן דוקא שיהיה טפח מהצדדאחרת בעיא ד"ט רוחב וא"כ מה מהני שהמחיצה תהיה בולטת מהצד טפח, אע"כ  

שציין לסימן שי"ג כהוכחה    המ"א יצא לדקדק מלשון  ש  (אות יג)  לבו"שב  ועי'   .אינה מתרת מותר להוסיף עליה שמלעלה או מלמטה  
סע' א'. וע"כ כתב שהמ"א בא ללמדינו דלא רק בגוונא  ב  זה גופא   בסימןכבר מבואר כן  הרי  ד  , דמהני תוספת על מחיצה טפח 

, אלא ה"ה  שרי להוסיף הב"י בשם המהר"ם והביאו הרמ"א הנ"ל דהיינו שהמחיצה מלמעלה והטפח על פני כל רוחב המחיצה ד
 תר לתלות סדין להוסיף שתהיה רחבה יותר, ע"כ. אם היה טפח מהצד, מו

. ולפי"ז יוצא דדעת  הרמ"א ו המהר"םאיך אפשר לחלוק על דהנ"ל  שבת והמחצה"ש פתהתוסשדחה דברי (אות ד)  בתהל"דועי' 
דגם מלמעלה למטה    להקלהפמ"ג והלבו"ש  , אבל דעת  צד פרוס מער"שה דבעינן טפח מ  להחמירשבת והמחצה"ש    פת התוס
 . (פכ"ד הגה קלד) בשש"כ. וכן הוא שבת פתהתוס דחה דברי (ד"ה שהיה)   הבה"ל. וכן )שם ( הגר"ז והתהל"דו  טוכן נק  מהני.

 ספרים מודפסים. ט
  שהיה ע"י כעין חותמת)   ם (בדפוס של זמנ   מודפסים ה כיסוי או מחיצה בפני ספרים    תין חובנבעהנה בזמננו הספרים מודפסים וו

שמעיקר הדין דינם ככתיבה דהוי חוק יריכות. וכן  דס"ל    (סי' לב ס"ק נז, סי' קנד ס"ק יד ורסי' רפד)  והמ"א   ח)(יו"ד סי' רעא ס"ק    ט"זל  ומצינ
  והבני יונה   (יו"ד סי' קפד)  המהרשד"ם. אולם דעת  (יו"ד סי' קלג)  והזרע אמת  (סי' קכה ס"ק טו)  הגט פשוט,  (סי' צט)  הרמ"ע מפאנונקטו  

כתב שהאחרונים לא ראו דברי   (ח"ג סי' שנז)  מהרש"םוהלהקל בזה משום שאין זה כתב אלא חקיקה.   רעא)(סי' רעא הובא בפת"ש ססי' 
שדפוס שלנו (עיי"ש באיזה דפוס מיירי) קל יותר מדפוס של זמניהם,  כת'    מהרש"ם והשדפוס אינו ככתב.    שכתב(סי' רפ)  הרוקח  

 שאינו אלא על ידי כח כחו וחשיב כמעשה קוף שנעשה מאליו.  
י מכונה חשמלית אין מקום להסתפק שיהיה נחשב כתיבה, דעד כאן "דפוס שלנו שהוא עששכתב    (ח"ה סי' קנח)  בשבט הלוי  ועי'

י כח ראשון של אדם, משא"כ בזמנינו שכל הדפוסים אינם הולכים דרך "מיהם שהיה עלא חששו הגדולים לספק כתיבה רק בי
 .  ט"קצגליון   בשמעתא עמיקתא והארכנו בזה כתיבת אדם פשיטא דלא נחשב כתיבה להכשיר במה שדינו להיות ס"ת, ע"כ.  

א לעשות בהם כדין הש"ס, בזמן עונה,  "אי גוי, בשעת הדחק גדול יש להקל אם  "כת' שבספרים הנדפסים עש  (סי' קפד)  י"בחו  'יעויו
שבשעת  דבריו    פסק ע"פש(סי' מ ס"ק ד)    במ"בעי'  ו  .סי' רפב אות יב)יו"ד  (  בפת"ש   הביאווליל טבילה, ליל יציאה לדרך ובא מהדרך.  

משמע מסתימת    "כהדחק שאין לו במה לכסות ספרים המודפסים, אפשר להקל. ומשמע מדבריהם דשרי אף ללא כיסוי כלל. וכמ
 ולפי"ז כ"ש בדפוס של זמננו דקיל טפי שאפשר להקל עכ"פ בשעת הדחק. י ישראל הדין כן. "שאף באופן שהודפסו עהמ"ב 

 ושה מחיצה לחומרא  ע. י
אם חשיב מחיצה המתרת.    ,יש לעיין באופנים שמעיקר הדין מותר להקל אף בלא מחיצה ורוצה לעשות מחיצה ע"מ להחמיר ע"עו

ואף אם נימא דבכה"ג אין איסור כיון שמעיקר הדין לית לן בה, אכתי יש לדון באופן שיש להקל רק בשעת הדחק כגון בהא  
, האם נימא דכיון שהמחיצה ת מחיצה ודי לכיסוי כל הספרים יש לו לעשלעיל במקום שאין בידו  דשפסק המ"ב ע"פ החוות יאיר  

לא חשיב    ,או דלמא כיון שיש היתר אף בלא מחיצה   ,ה שלא בשעת הדחק בכלל מחיצה המתרת היאמתירה אף קיום המצו
ומסתבר דלא    .יש לדוןשרי. אולם לדעת שאר הפוסקים אכתי  ודאי  ולפי סברתו בנ"ד  הט"ז  מחיצה המתרת. ועי' לעיל בשם  

 חשיב מתרת כי סוף סוף יש לו היתר ללא מחיצה.

 
להכשיר    כגון  , אולם מחיצה מתרת   להפריד בין נשים לגברים. מותר לעשות בשבת מחיצה שאינה מתרת כגון לצורך צניעות  א'  

   . וכדו'  ויש מפוסקי ספרד שמקילין במחיצה בפני ספרים  .אסור לעשותה בשבת  להתיר דבר שאסור לעשותו בפני ספרים,  סוכה או
להוסיף על מחיצה    מותר  ג'  חב טפח.ולהחמיר מרצריך  ולכתחלה    ,' טפחיםחב דורי' טפחים גובה ו  ,הואהמתרת    מחיצה שיעור    ב'

לאחר שאין עוד צורך בה    המתרתלסתור מחיצה  מותר  '  ד  .מותר להוסיף עליה בשבת  פרס מבעוד יום טפח   אם  המתרת ועל כן
כגון שפורס מחיצה המכסה   ,אלא לכיסוי   ה עשוי  נה אי שבשבת    מחיצה   מותר לעשותי"א ש   ' ה  . ושוב אינה משמשת כמחיצה מתרת

  . ביו"ט אף אסור לעשות מחיצה המתרת ו'  ., ואין להקל כדעה זו אלא בשעת הדחקמחיצה  דין להיתר מ "צאשכיון   ,כל הספרים
במה לכסות ספרים    כלל  בשעת הדחק שאין לו '  ז  יש להקל.  ,אולם באופן שיש דרך אחרת להגיע להיתר כגון ע"י כיסוי הספרים 

 .אף ביום חול או מחיצה  אף ללא כיסוי המודפסים, אפשר להקל

 
 

 ) ג( תפילת מוסף
 

"וזה    -  ענין תפילת מוסף להחזיר את העולם לשרשו
ר תפילת מוסף, שבה מתבטא עיקרה של שבת,  כל עיק

להחזיר את הארץ וכל אשר בה אל מלכות שמים. ועל  
בסדר הפוך של הא' ב',    -כן מתחילים ב'תכנת שבת'  

 -היינו תשר"ק, רמז להחזיר את הכל מלמטה למעלה  
 מהת' אל הא' לשליטת השי"ת. 

כל   שזה  לה',  ניחוח  ריח  אשה  הקרבנות  ענין  וכן 
מציאות האש שמפרקת כל חפץ ליסודותיו ומחזירה 
כל חלק לשורשו, את חלק המים אל יסוד המים, וחלק  

 -האש אל יסוד האש, והרוח אל יסוד הרוח, והעפר  
האפר נשאר כאן, במקום יסוד העפר. וכן כל עצמה של  

חזרה אל   -ינה  האש שואפת היא למעלה, מפני שכל ענ
פעולת   היא  ממש  וכך  הכל.  שורש  עיקר  ששם  מעלה 
המקריב,   לאדם  הדומה  חי  דבר  לקחת  הקרבנות, 

 (שבת מלכתא עמ' קסח) ולהחזיר כל חלקיו לשורשם". 

"... מיוחדת היא שבת קודש שהחזרה בה היא אל   -
האין   מתברר  העולם  חידוש  ידי  שעל  הגמור,  היחוד 

וא שמים  ונתאחדו  מלבדו,  גמור  עוד  ביחוד  עד    -רץ 
שהעולם וכל אשר בו שובתים ומתבטלים, והם עצמם  
יתב' כמו שהשמים ושמי שמים, שהכל  כסא לכבודו 
אחד באחדות גמורה. וזה ענין הכתר, הניתוק הגמור  

 (שם)  לכל משמעות העולם, ובירור היחוד הגמור". 
* 

 "ספר "עבודת שבת קודשה יצא לאור  
 לשלוח דוא"ל לכתובתניתן פרטים לקבלת 
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לעלות לא"י  -כתב (אעה"ז סי' ע"ה אות כ"ז)   בכנה"גוהנה 
מצוה.   שום  אין  הוא  שזכות  אעפ"י  לחזור  ע"ד 

בשלט שראיתי  לי  וכמדומה  זוכר  "מהרי"ט.  ואיני  ג 
מצוה,   לא"י  ההליכה  לחזור  ע"ד  שאפי'  איו,  מקומו 

לעל רוצה  אם  לדבריו  כופין  ואפי'  אין  לחזור  ע"ד  ות 
 את אשתו ללכת ולחזור עמו כמ"ש הראנ"ח ז"ל.

שה"ג שלפנינו, להפך ממ"ש בשמו,  באולם אנן חזינן  
ואדרבא דמבואר שם דאפי' זכות בעלמא ליכא, ואין  

היד בזה שום נחת רוח לפניו יתברך. וכבר העיר בזה  
 והניח דברי הכנה"ג בצ"ע.(אהע"ז סי' ע"ה)  אהרון

יש להקשות טפי,   סי'    דהכנה"גובאמת  גופיה ביו"ד 
רע"ב)  רכ"ח   דסעד (אות  וכתב  המהרי"ט  דברי    הביא 

בשלטי   בישיבה  אלא  בעליה  המצווה  שאין  לדבריו 
הביא   עצמו  דהוא  הרי  ע"כ.  דשבועות.  פ"ג  גבורים 

 דברי שלטי הגבורים בשבועות שהם הפך דבריו.
אומץ    החיד"א ואכן   יוסף  נ"ב)  בספרו  דכבר (סי'  כתב 

הרגיש בזה הכנה"ג גופיה, ומש"ה בשיירי כנה"ג יו"ד 
ז כתבתי שיש גדולים  ובטור אעה"  - כתב  (אות ו')  סי' ר"ג  

רבים שסוברים דאף בזה"ז איכא מצווה לדור בא"י,  
מצוה,   ליכא  לזיהר"א  לעלות  דהנודר  הרב  מ"ש  גם 
כתובות   במסכת  שה"ג  בספר  שראיתי  לי  כמדומה 
בסי'   ועי' במ"ש בס"ד  אמות בא"י,  ד'  ללכת  דמצוה 
רכ"ח הגהת ב"י דף רע"ד ע"ב שיטה כ"ט. עכ"ל. דרמז  

נא ראה שנמצא בשה"ג היפך ממה    למעיין לומר לו לך
שם   (וסיים  מצוה.  דאיכא  משמו  בזכרונו  שבא 

   החיד"א דלא מצא בשה"ג דכתובות מ"ש משמו).
ח"א סי' תנ"ד שכתב דבשלמא אם נודר  ברדב"זוע"ע 

לדור בירושלים איכא למימר דמצוה לדור בא"י, אבל  
 לעלות לזיירה ולשוב מיד אין כאן מצווה רבה. 

רמ"ח)  ובאו"ח   אם    -השו"ע  כתב  (סי'  לא"י,  העולה 
מ דדבר  כיון  בע"ש,  אפי'  שיירה  לו  הוא נזדמנה  צוה 

  המג"א   'וכת   .יכול לפרוש, ופוסק עמהם לשבות וכו' 
ודוקא ע"ד להתיישב. וי"א אפי'    -ועולה לא"י  (ס"ק ט"ו)  

 ע"מ להחזיר כיון דאפי' מהלך ד"א בא"י מצוה היא. 
ושם כתב דכמדומה  "ח אות ט"ז)  (סי' רמ  בכנה"גומקורו  

ד"א  דמהלך  מקומו  זוכר  אינו  וכעת  בשה"ג  דראה 
בא"י מצוה קעבד, ולפי דבריו אפי' לעלות ע"מ לחזור 
מצא מקומו   דלא  החיד"א  העיר  [וכבר  מיקרי  מצוה 
דהרדב"ז,  משמיה  הכנה"ג  שם  מ"ש  וע"ע  בשה"ג. 

 ומ"ש ע"ז בשיירי כנה"ג סי' רמ"ח אות ט'].  
דאף  (סי' ק"א)    הריב"שדס"ל דדעת    י"ג)(סקבא"ר    'ועי

איכא   מצוה  לחזור  ע"ד  הכנה"ג  בעולה  כמ"ש  [ודלא 
, דהא כתב בשמו דדוקא בעולה ע"ד להתיישב מקרי מצווה]

 דהולך ד"א בא"י מובטח לו שהוא בן העוה"ב וכו'. 
י"א דהיינו דוקא כדי להתיישב בה,  ד ס"ק כ"ח)( "בשנבמ עי'[ו

   ].. ע"שהוי מצוהוי"א דאפי' ע"מ להחזיר דלהלוך בה ד"א 
ה, מצוות ישיבת א"י היא בבא לדור ב   -העולה לדינא  

וי"א   בחו"ל.  למקומו  לשוב  ודעתו  לא"י  בעולה  ולא 
מ"מ  בחו"ל,  לחזור למקומו  דעת  על  עולה  אם  שאף 

 בעצם ההליכה בא"י איכא גם מצוה. 
י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו
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